
Protokoll fört vid VWS möte den 21:a januari anno domino 2009

Närvarande: Elisebeth, Ingela, Lars, Rolf, Anne-Lena, Margareta, Daniel, Kristian och 
Katarina. Senare även Peter.

§1 Föreningens ordförande Katarina öppnade mötet.

§2 Förfarandet kring kallelse till mötet gicks igenom och godkändes. Elisebeth reserverar 
sig från godkännandet.

§3 Dagordningen godkändes.

§4 Till justerare valdes Lars.

§5 Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

§6 Anna-Lena valdes in som ny medlem i föreningen, emedan medlem Jonas via bud 
uppsade sitt medlemssakap.

§7 Rolf har haft den stora vänligheten att föra VWS ut på öppet vatten genom att skapa en 
s.k. ”hemsida”. Sällskapet tackar för initiativet. Till denna s.k. ”hemsida” skall Rolf lägga 
upp ett medlemsregister med alias för medlemmarna.

§7½ Denna punkt diskuterades och förklarades och vi beslutade att det är upp till 
provningsvärden att göra något av denna punkt om så önskas. Det kan också finnas 
utrymme för medlem att göra något av den, men den behöver inte påkallas.

§8 Protokollförd bensträckare. Margareta, Anna-Lena och Katarina reste sig.

§9 Katarina har slarvat på frågan om provningsglas. Medlem Katarina hänvisar till att vi vid 
förra mötet inte angav vilket år provningsglasen skulle vara inköpta. Mötet reagerade med 
spridda utrop. Vi behöver alla hjälpas åt för att skapa den s.k. ”logga” som ska pryda våra 
glas.

§10 Övriga frågor

Frågan om förvaring av slattar togs upp. Mötet beslutade att slattar ska 
förvaras i anslutning till de nationella proven i källaren under scenen. Ingela 
är förvaringsansvarig.

Anna-Lena tar upp frågan om vi ska ha sex på slattarnas afton. Detta 
dementeras å det skarpaste.

Mötet beslutade att närvaro ska föras vid mötena. Detta för att vi ska kunna 
kontrollera att medlemmarna uppfyller kraven på deltagande.

Rolf vi ta till protokollet att torsdagar inte är någon bra dag för att ha möte.

Lars ska skapa en referenslista för bedömning av whisky. Detta för att det 
inte ska uppstå frågetecken kring vad t.ex. ”bjudwhisky” eller ”en whisky du 



vill att alla ska veta att du har, men som du aldrig någonsin skulle bjuda på” 
innebär.

§11 Nästa möte hålles hos Elisebeth den 16/6 anno domino 2009, ca 17.00 - typ.

§12 Se separat protokoll.

§13 Mötet avslutades och ordförande Katarina tackade kvällens värd för god förplägnad.

                                                                                                                                          

Ordförande Sekreterare Justeringsman
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